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الزعيم : المناكفات والمهاترات  ال تخدم سوى العدوان ومرتزقته
نحث حكومة اإلنقاذ على وضع الضوابط الكفيلة بحيادية أداء وسائل اإلعالم

دعا الرئيس األسبق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، كل اإلعالميين 
والكتاب والصحفيين والناشطين السياسيين المنتمين إلى المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي وأنصار الله وحلفائهم وكل القوى الوطنية في الساحة، إلى إدراك 

خطورة المرحلة التي تمر بها بالدنا في ظل استمرار العدوان الغاشم.
ودعا الزعيم صالح- في منشور بصفحته الرسمية على شبكة التواصل االجتماعي (الفيس 
بوك)، اإلعالميين والكتاب والصحفيين إلى االبتعاد عن المناكفات والمهاترات التي ال تخدم 
سوى دول العدوان ومرتزقتهم، وتتسبب في تشويه وإضعاف الموقف الوطني للقوى 
المناهضة للعدوان، وأن يتحلى الجميع بالمسئولية الوطنية وبالمزيد من الصمود والصبر 
والثبات واحترام دماء الشهداء والجرحى الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم فداًء للوطن في 
مختلف الجبهات، وأن يتجاوزوا أية تباينات إن ُوجدت، والتي تعتبر في نظرنا ظاهرة صحية 

ويمكن حلها من قبل القيادات العليا للمؤتمر وأنصار الله .

وتابع الزعيم صالح: على الذين يعتقدون أنهم بممارساتهم ومناكفاتهم سينالون رضا 
ر  قيادات المؤتمر وأنصار الله فإنهم لن ينالوا ذلك، وأن استمرارهم في بث سمومهم ال يعبِّ
سوى عن نزعاتهم وتلهفهم لتحقيق المزيد من المكاسب المادية الشخصية على حساب 
الوطن، وخدمة دول العدوان ومرتزقتهم، غير مدركين أنهم بذلك يلحقون الضرر بالوطن 

ويؤثرون على صالبة وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
وحث رئيس المؤتمر الشعبي العام حكومة اإلنقاذ الوطني على  أن تضع الضوابط الكفيلة 
ألداء وسائل اإلعالم، وعلى وجه الخصوص ما يضمن حيادية اإلعالم الرسمي وأن ُيوّجه لخدمة 
الهدف الوطني العام وتوحيد الصفوف والمواقف وتعزيز الصمود ومواجهة العدوان، خاصة 
وأن لدى كل القوى السياسية وسائلها المعّبرة عنها والتي يجب أن ال تكون مغايرة أو متعارضة 

مع التوّجه الوطني العام.

المؤتمر يطالب ولد الشيخ بإدانة قتل األطفال اليمنييـن من قبـل الســعودية
طالب مصدر إعالمي مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، األمم 
المتحدة من خالل ممثلها ومبعوثها إلى اليمن اسماعيل ولد 
الشيخ بإدانة ولو لمرة واحدة إزاء قتل األطفال والنساء والشيوخ 
من أبناء الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية، مثلما دانت ضرب الفرقاطة السعودية المعتدية 
على اليمن في السواحل والمياه اإلقليمية اليمنية والتي كانت 

تقوم بأعمال قتل اليمنيين.
وقال المصدر: إن المواقف المتذبذبة والكيل بمكيالين من 
قبل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي وعدم االلتفات لما 
يتعرض له الشعب اليمني من قتل وحصار وتدمير للبنية 

التحتية واتاحة المجال لتحالف العدوان ومرتزقته لممارسة 
المزيد من األعمال اإلجرامية واالنتهاكات المستمرة لحقوق 
اإلنسان بحق الشعب اليمني مستخدمين األسلحة المحرمة دوليًا 
وتنظيم القاعدة وداعــش كــأداة من أدوات العدوان، يفقد 
المؤسسة الدولية المصداقية ويجلعها تقف في صف المعتدي 

ضد الضحية.
داعيًا األمم المتحدة إلى تغيير هذا النهج الذي يحولها من 
مؤسسة مسئولة عن حماية األمن والسلم الدوليين إلى مؤسسة 
داعمة للقتلة، وأن تتحمل مسئوليتها إزاء ما يتعرض له الشعب 

اليمني من جرائم يومية من قبل تحالف العدوان السعودي.

مصدر مسؤول  بالمؤتمر يسخر من استمرار 
هذيان البعض لخدمة مطابخ العدوان

استغرب مصدر مسؤول في الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام اصرار البعض على مواصلة اساليب 
االستفزاز والهذيان من خالل وسائل التواصل االجتماعي بما اليخدم التوجه الوطني العام في الحفاظ على وحدة 
الجبهة الداخلية وتوحيد الصف في مواجهة العدوان ،معتبرًا ذلك أنه يضع أكثر من عالمة استفهام عن الجهة 
التي يعملون لصالحها وتبعيتهم لمطابخ تحالف العدوان ومرتزقته على حساب الدم اليمني ،مؤكدًا ان مثل 
هذه األعمال تعد خيانة ألولئك األبطال الشرفاء الذين يقدمون دماءهم وأرواحهم في سبيل الذود عن األرض 

والعرض في مختلف الجبهات .
وأوضح المصدر أن المؤتمر الشعبي العام يترفع عن االنجرار نحو تلك (السفاهات) والريح (النتنة) التي تنبعث 
عن أولئك الذين الهّم لهم سوى تحقيق مكاسب شخصية والمتاجرة والبيع والشراء لما يقومون به دون االلتفات 
الى ان مثل هذه األعمال تعمق من معاناة أبناء الشعب اليمني الصابر والصامد في وجه العدوان مؤكدًا أن أعمالهم 

وممارساتهم تلك لن تجد لها صدى كونها صارت مفضوحة.. ويا جبل ما يهزك ريح.

تتزامن الحشود العسكرية االمريكية الى السواحل اليمنية مع 
تمدد وتوسع عناصر القاعدة واستكمال سيطرتهم  على محافظة 
«الحزام االمني»  ابين بشكل كامل بعد انسحاب قوات ما ُيسمى بـ
من احــور وعــدد من المدن في ابين بشكل مفاجئ عقب عملية  
ــزال االمريكية في البيضاء، وكذلك  تقديم مدير االمــن في  االن
أبين استقالته، مسببًا ذلك بعدم تزويدهم باألسلحة والمرتبات 
منذ أشهر اضافة الى كشفه أن توجيهات تلقتها القوات األمنية 
باالنسحاب لم يحددها كما جاء في نص االستقالة المنشور بموقع 
«األمناء نت»..مصادر محلية ذكرت ان هادي هومن سلم مجددًا ابين 
لالرهابيين، كما ان هناك عددًا من المحافظات الجنوبية مهددة 
بالسقوط بيد القاعدة وداعش مثل شبوة وحضرموت ولحج وعدن، 
حيث تعمد هادي إخالء تلك المحافظات من الجيش واالمن ونقلها 
الى  الحدود السعودية والجوف والمخا  وسلم المعسكرات  في تلك 

المحافظات  للقاعدة  وما يسمى بأنصار الشريعة.
مراقبون  سياسيون اعتبروا الحشود العسكرية االمريكية في 
السواحل اليمنية واالستنفار للجماعات االرهابية في المحافظات 
الجنوبية اعادة للسيناريو السوري في اليمن حيث تقوم السعودية 
بدعم القاعدة وفي ذات الوقت تتحالف مع امريكا لتدمير اليمن 

عسكريًا وتحويلها الى انقاض..
 وسخروا من مزاعم ابــواق تحالف العدوان التي تروج ان هذه 
الحشود لها عالقة بتهريب االسلحة االيرانية، والذين لم يستبعدوا 
سيناريو امريكيًا سعوديًا السقاط اليمن في الفوضى بعد ان فشلت 
قوات تحالف العدوان ومرتزقته في تحقيق أي تقدم عسكري 
ميداني..  الجدير بالذكر ان حاملة الطائرات االمريكية «ايزنهاور» 
عبرت قناة السويس المصرية قادمة من البحر االبيض المتوسط، 

لترابط على مقربة من الساحل اليمني وترافقها سفن وبوارج بحرية 
وسفن، كما تفيد تلك المصادر ان المدمرة االمريكية "نيوجرسي" 
وحاملة الطائرات "لنكولن" وبرفقتهما عدد من السفن والبوارج 
وسفن انــزال، تتجه صوب السواحل اليمنية، وانها اصبحت على 

مقربة من سواحل محافظتي شبوة وابين.
الرئيس ترامب وجه المختصين في البنتاجون بضرورة تزويد 
القوات المتجهة الى اليمن بأربع طائرات «B٥٢ » االستراتيجية  
وعــدد من طائرات االواكــس اضافة الــى اكثر من مائتي صــاروخ 
توماهوك وكروز وغيرها من االسلحة المتطورة،  واعطاء الحملة 
صالحيات استخدام القواعد االمريكية االقرب فاالقرب كقاعدة 

انجرليك الجوية المتواجدة على االراضي التركية.
هذا وهاجم زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "قاسم 
الريمي" النظام األمريكي الجديد برئاسة " دونالد ترامب " واصفًا 
إياه بحامل الصليب.وبثت حسابات مقربة من التنظيم في اليمن 
كلمة مسجلة لـ " الريمي " والتي جاءت كأول تعليق على عملية 
اإلنزال العسكرية األمريكية في البيضاء - فجر األحد قبل الماضي.

وتحدث عن تفاصيل جديدة عن العملية التي قال إنها بدأت في 
منتصف مساء األحد قبل الماضي واستمرت االشتباكات لساعات 
خلفت قتلى وجرحى من الطرفين بينهم أطفال ونساء، كاشفًا نجاة 

القيادي في تنظيم القاعدة " عبداإلله الذهب " من العملية.
تلوا وُجرحوا 

ُ
وأضاف الريمي: أن العشرات من الجنود األمريكيين ق

في العملية وتم تدمير طائرتين- حسب قوله.
وا هاربين حين أدركوا أنهم 

ّ
وتابع «الريمي»: أن بقية الجنود ول

فشلوا في العملية- وفق تعبيره.
وتحدث  «الريمي» عن مقتل ١٤ من عناصر التنظيم بينهم 
الفتاة السعودية "أروى البغدادي" زوجة القيادي في التنظيم 
"سالم الشريف" المتواجد في السجون السعودية وطفلها "أسامة" 
وشقيقها المكنى بـ"أبو بكر البغدادي" وزوجته التي أصيبت في 

بطنها برصاصة قتلت الجنين الذي كان في شهره التاسع.
كما سمى «الريمي» ضحايا العملية وهم ١٤ من عناصر التنظيم 
و ١١ طفًال وامــرأة وهم :عبدالرؤوف الذهب، سلطان الذهب، 
أبــو بــرزان القيفي ووالـــده، أحمد الــزوبــة، أبــو نــوح القيفي، حمزة 
السوداني، مقداد الدمثي، أبو بكر البغدادي، حنين الصنعاني، أبو 
عبدالله الصنعاني، سيف الجوفي، أبو الليث الصنعاني - شقيق 
منشد التنظيم " خوالن الصنعاني. والنساء: أروى البغدادي، زوجة 
أبو الوليد الحضرمي، عائلة علي العامري. .األطفال : أحمد عبداإلله 

الذهب، نوار أنور العولقي، ثالثة من أوالد أبو الوليد الحضرمي.

ر حرب بين القاعدة  وأمريكا في اليمن
ُ
ذ

ُ
ن

السعودية وأمريكا تعيدان إنتاج السيناريو السوري
م المعسكرات واألسلحة الثقيلة في المحافظات الجنوبية  لإلرهابيين

َّ
هادي سل

«حامل الصليب» تنظيم القاعدة في اليمن يهاجم الرئيس االمريكي ويصفه بـ

مدير أمن أبين يعترف بأن تعليمات باالنسحاب جاءت دون علمه

جرعة قاتلة تفرضها - بقية -
 والتي جاءت في توقيت يخدم مخطط العدوان ومرتزقته بدرجة أساسية والذين يشددون الحصار على الشعب اليمني في محاولة لتركيعه 
بالضغط عليه اقتصاديًا، ليتفاجأ الجميع بقيام حكومة بن حبتور بإعالن الجرعة لقتل هذا الشعب الصامد والصابر، معربين عن قلقهم من 

أن تتسبب هذه السياسات الخاطئة في تفجير ثورة جياع تعصف بالجميع وتزج بالبالد في أتون فوضى كارثية.
ات صارمة لضرب أوكار الفساد والناهبين للمال العام بدًال من مفاقمة معاناة الشعب  وقالوا: كان األولى بحكومة االنقاذ الوطني أن تتخذ إجراء

الذي يواجه الماليين من ابنائه مجاعة بسبب استمرار العدوان والحصار.
وطالب الخبراء والمراقبون المجلس السياسي وقيادات المؤتمر والتحالف وانصار الله وحلفائهم وكل القوى الوطنية الصامدة في وجه 

العدوان بالتحرك الفوري لوقف الجرعة السعرية خدمة للمصلحة الوطنية.
ات األخرى بإغالقها استغالًال لألزمة وطمعًا في 

ّ
ات البترول المفتوحة، فيما قام أصحاب المحط

ّ
هذا وعادت الطوابير الطويلة إلى محط

نة لديهم بأسعار مضاعفة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن الذي طحنته األزمة وفقد كل شيء بما في 
ّ
بيع الكميات المخز

ساع دائرة الفقر والبطالة وانتشار السوق السوداء وانهيار الخدمات األساسية 
ّ
ل حقه المشروع لدى الدولة، فضًال عن ات

ّ
ذلك راتبه الذي يمث

وتراجع العملة الوطنية "الريال" في سوق الصرف األجنبي بشكل غير مسبوق.
هامات متبادلة بين قادة ومسؤولين بشأن فساد في عمليات شراء واستيراد المشتقات النفطية، 

ّ
الجدير بالذكر أن األيام الماضية شهدت ات

تزامنت مع استقالة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية.

البرلمان يناقش توجيه رسالة إلى «النواب والكونجرس» 
ات اإلرهابية على اليمن األمريكي بشأن االعتداء

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله -أمس- من الدورة األولى لدور االنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة نائب 
رئيس المجلس عبدالسالم صالح هشول.

حيث كرس المجلس جلسته لمناقشة العديد من القضايا المتصلة بقضايا الوطن وهموم المواطنين في عموم 
محافظات الجمهورية، وجدد نواب الشعب في مداخالتهم اإلدانة واالستنكار الشديدين لكافة الجرائم واألعمال 
اإلرهابية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق ابناء الشعب اليمني، وكذا ما قامت به مؤخرًا 
قوات المارينز األمريكي في منطقة يكال - قيفة بمديرية رداع محافظة البيضاء واستهدافها عددًا من األطفال 

والنساء والشيوخ .
واعتبرت مداخالت أعضاء المجلس أن هذا العمل اإلجرامي اإلرهابي يعتبر انتهاكًا للسيادة الوطنية ويمثل إرهابًا 
عي الحفاظ على حقوق اإلنسان ومحاربة اإلرهاب ودعم الديمقراطية ، في ظل  من قبل الدولة األمريكية التي تدَّ
سفك فيه الدماء وتدمر فيه الحياة بصورة 

ُ
صمت المجتمع الدولي ومنظماته التي لم تحرك ساكنًا حيال وطن ت

وحشية.
ونوهت مداخالت نواب الشعب إلى أهمية توجيه رسالة إلى مجلس النواب األمريكي والكونجرس بشكل عام تتناول 

ما قامت وتقوم به الواليات المتحدة األمريكية من أعمال إرهابية في بالدنا .
ودعت مداخالت أعضاء المجلس إلى أهمية اشاعة التسامح والتصالح بين كافة شرائح المجتمع وضرورة توحيد 
الجهود لتحقيقها لما لذلك من أهمية وطنية والعمل بروح العفو العام واحترام تطبيق وتنفيذ القوانين النافذة 

في هذا المجال .
كما تناولت المداخالت العديد من القضايا المهمة األخرى.

ات   مؤتمر جامعة ذمار يشيد بأداء أعضاء نقابة التدريس ويرفض اإلقصاء
ذمار -حسين الخلقي

ا فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار صمود شعبنا اليمني العظيم  في وجه تحالف العدوان  حيَّ
ن دعوة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق ، رئيس المؤتمر  السعودي ، وثمَّ

الشعبي العام-  بأهمية تعزيز وحدة الجبهة الوطنية للتصدي للعدوان.
واشاد بصمود منتسبي الجامعات اليمنية  وبدورهم  الكبير في افشال مخططات تحالف  العدوان 
السعودي الهادف الى خلق انقسامات بين اعضاء هيئة التدريس لتعطيل سير العملية التعليمية 
، من خالل استغالل معاناتهم بسبب العدوان والحصار، مطالبًا المجلس السياسي االعلى وحكومة 
االنقاذ الوطني بمضاعفة الجهود اليجاد الحلول والبدائل العاجلة تقديرًا لجهودهم وصمودهم  لما 
فيه توفير االستقرار لنجاح سير العملية التعليمية، ورفض اساليب التخوين واالقصاء والتهديد 

والوعيد كون هذه االساليب تعد فاشلة وخدمة مجانية للعدوان.
كما طالب  اللقاء التنظيمي الذي انعقد األربعاء، بحضور األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس 
فرع المؤتمر بمحافظة ذمار بأن تظل جامعة ذمار كما هو العهد بها دومًا مستمرة في اداء رسالتها 
العلمية وعدم اغالق ابوابها أمام طلبة العلم ، كونها كانت نموذجًا رائعًا خالل  مؤامرة الربيع العبري 
٢٠١١م ، والتي استمرت العملية التعليمية فيها دون انقطاع برغم كل المؤامرات والدسائس .

 وفي اللقاء الذي انعقد برئاسه األخ األستاذ محمد علي سعد السنباني القائم بأعمال رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي بجامعة ذمار،وبحضور أعضاء قيادة فرع المؤتمر بالجامعة وأعضاء المؤتمر 
بنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة أكد اللقاء أهمية تضافر الجهود لما فيه تغليب 

المصلحة الوطنية العليا والدفاع عن الوطن ورفع معاناة العاملين في الجامعات. 

وأشاد اللقاء بالجهود الوطنية الصادقة ، والتعامل المسؤول لرجل الدولة  معالي وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي األستاذ حسين علي حازب ،عضو اللجنة العامة ، وحرصه على إيجاد الحلول 
العاجلة  لرفع معاناة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات وبما يضمن قيام مؤسسات 
التعليم العالي بدورها الرائد في أداء رسالتها السامية واإلسهام الفاعل في خدمة الوطن. وطالب 
اللقاء بأهمية التقيد الصارم بالنظام والقانون وتعزيز الشراكة الوطنية في ادارة الدولة ، ورفضه 

كل  مايتعارض مع النظام وقانون الجامعات اليمنية.
كما طالب بتغليب مصلحة الجامعة وتعزيز وحدة صف منتسبيها ووضع الرجل المناسب في المكان 
ة والنزاهة والخبرة بعيدًا عن المؤثرات السياسية والحزبية  المناسب وفقًا للنظام والقانون والكفاء
والمذهبية والنأي بالتعليم عن الصراعات الحزبية، وتذليل كافة الصعاب أمام طالب وطالبات 
الجامعة وأن يتم ادارة الجامعة وفقًا للقانون، وشدد على أهمية تحييد التعليم عن النشاط السياسي 
والمذهبي ، ورفض ان تكون الجامعات ومؤسسات التعليم رهينة للقرارات والتوصيات الحزبية..

ات، والقرارات التعسفية التي كان آخرها القرار التعسفي ضد عميد  وعبر اللقاء عن رفضه لالقصاء
كلية التربية األستاذ الدكتور محمود مغلس، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات التخدم العملية التعليمية 
على اإلطــالق.وأشــاد بدور نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار وتعاطيها 
المسؤول وتجاوبها الدائم فيما يخدم الوطن والجامعة وخدمة منتسبيها ، وحيا اللقاء قيام النقابة  
بإعداد رد شمل عددًا من المقترحات الهادفة رفع معاناة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم 
بالجامعة بسبب تأخر صرف المرتبات بما يوفر لهم االستقرار النفسي والمعيشي للقيام بدورهم 

في خدمة العلم والتعليم.


